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VGP, d. d., Kranj, dolgoletni koncesionar
VGP, d. d., izvaja štiri področja dejavnosti: javno gospodarsko službo na področju urejanja
voda, gradbeno operativo, kamnolomsko dejavnost in projektivo.
Javna služba
VGP, d. d., kot dolgoletni koncesionar na območju zgornje Save opravlja nekatere naloge
obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda. Med te naloge spada:
1. obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin,
2. obratovanje, vzdrževanje in spremljanje
stanja vodne infrastrukture, namenjene
varstvu pred škodljivim delovanjem voda,
3. izvedba izrednih ukrepov v času povečane
stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda,
4. vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč,
5. druge naloge v skladu z zakonom, ki so
predvsem izvajanje ukrepov v primeru intervencij ob naravnih nesrečah.

Za gradnjo uporabljamo sonaravne materiale,
ki v največji možni meri ublažijo vpliv posega
na okolje.
Kamnolomska dejavnost
Podjetje izvaja tudi kamnolomsko dejavnost v lastnem kamnolomu. Z lastno proizvodnjo zagotavljamo produkcijo kvalitetnih, certificiranih kamnolomskih materialov. V kamnolomu proizvajamo lomljenec
za uporabo v vodnem gospodarstvu (obloge brežin, skalometi) in vse vrste drobljencev in tolčencev za cestogradnjo. Vsi proizvodi imajo ustrezne certifikate in ustrezajo

vsem zahtevam vodnega gospodarstva in
cestogradnje.
Projektiva
Izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije za nizke gradnje, predvsem za regulacije
vodotokov, sanacije po poplavah, sanacije plazov, usadov in podorov, rekonstrukcije in novogradnje mostov in prepustov. Uporabljamo
najsodobnejšo programsko opremo. Izdelujemo tudi elaborate poplavne nevarnosti, hidrološko-hidravlične analize vodnega režima in
idejne zasnove ureditev posameznih območij.

V podjetju izvajamo vzdrževalna dela na vodotokih, sanacijska dela po poplavah, sanacije plazov, usadov in podorov. Izvajamo tudi vse druge
vrste del na vodotokih (dela na hidrocentralah,
prečkanja infrastrukture …). Podjetje ima bogate izkušnje na področju izvajanja komunalne infrastrukture (plinovodi, vodovodi in sistemi kanalizacij, sistemi odvodnjavanja cest). VGP, d. d.,
izvaja tudi vsa interventna dela v primeru naravnih nesreč (poplave, plazovi, usadi, podori).

263 Upravljanje voda v Sloveniji

Gradbena operativa

